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Farní časopis a společník 6/2018 

září 
Vážení farníci, jak jste jistě zaregistrovali, manželé Najbertovi rezignovali na 
svou službu v redakční radě tohoto časopisu. Jak sami vyjádřili, je to z důvodu 
odlišného pohledu na obsahové směřování farního časopisu.

Od počátku jsem se snažil nastalou situaci řešit co nejsmírněji a v co 
největší tichosti. Nejednal jsem unáhleně, ale s různými lidmi jsem se o tom 
bavil a radil. Snažil jsem se proti nikomu veřejně nevystupovat, věc veřejně 
nerozmazávat a neposouvat věc do osobní roviny. Otázkou je, zda je to tak 
správné a zda se mi to dařilo… Svému předsevzetí však zůstanu věrný i v tuto 
chvíli. Proto teď znovu poděkuji za vše, co manželé Najbertovi pro časopis, a 
jeho prostřednictvím pro farnost, udělali. 

Pro farní časopis to ale snad neznamená jeho zánik. Redakčních prací 
se ujali Vladimír Jakub Mrvík, Kateřina Anna Nováková a Jonáš Přibyl. Jim 
moc děkuji za jejich ochotu. Pokud by se chtěl někdo ještě připojit, budu rád, 
když se mi přihlásí. I zde platí, že když se do činnosti zapojí více lidí, bude to 
jednotlivce méně zatěžovat.

Drazí farníci, vstupujeme do nového školního, ale i pastoračního roku. 
V tomto čísle tak budete moci nalézt informace k tomu, co nás v nejbližší době 
čeká, jaké možnosti se před námi otevírají. 

Chtěl bych nám všem pro nadcházející měsíce vyprosit všechny 
potřebné milosti, abychom dokázali růst ve víře a lásce a společně kráčet na 
naší cestě za naším Pánem.

R. D. Martin Sklenář
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Plánované akce v nejbližší době
Vážení farníci, v následujících týdnech nás čeká mnoho akcí v naší farnosti. 

Chtěl bych Vám je už nyní rámcově představit. Tabulku však berte jen jako informativní, 
veškeré informace budou případně potvrzeny ve farním týdeníku. Tato tabulka slouží jen 
pro dlouhodobější plánování.

Pondělí
3.9.

Výlet dětí + Veni Sancte Ráno odjezd na výlet. V 18h mše sv. s žehnáním 
tašek.

Sobota
8.9.

Jáhenské svěcení V 10h mše sv. v pražské katedrále.

Sobota
8.9.

Pouť v Poříčanech Od 14h program. V 18h mše sv.

Pátek
14.9.

Pouť v Bříství - kaplička Mše sv. v 6h.

Sobota
15.9.

Posvícení v Bříství Mše sv. v 9h.

Čtvrtek
20.9.

Zpovědní den Od 8 do 18h možnost slavení svátosti smíření.

Čtvrtek
20.9.

Posvícení v Českém Brodě Mše sv. v 18h. Hlavním celebrantem R. D. Pavel 
Budský, farář v Úvalech.

So – Ne
22. a 23.9.

Posvícení v Českém Brodě Otevřený kostel v Českém Brodě, program 
v Oranžové zahradě… V neděli v 9.30 mše sv. 
Hlavním celebrantem R. D. Matúš Kocian.

Čtvrtek
27.9.

Pouť v Černíkách Mše sv. v 18h. Po mši svaté pěší pouť do Staré 
Boleslavi.

Pátek 
28.9.

Svatováclavská Národní pouť Stará Boleslav.

Sobota
29.9.

Pouť Starý Vestec
Pouť Přistoupim

Mše sv. ve Starém Vestci v 9.00
Mše sv. v Přistoupimi ve 13.30. Po mši sv. žehnání 
praporu…

Pá – Ne 
12. – 14.10.

Víkend pro děti Součást přípravy na první svaté přijímání. Víkendu 
se ale mohou účastnit i další děti.

Neděle
14.10.

„Scrutinia“ Představení dětí, které přistoupí k prvnímu 
svatému přijímání a biřmovanců.

Sobota
20.10.

Pouť ve Štolmíři Mše sv. v 9h? Hlavním celebrantem R. D. Radim 
Cigánek.

Neděle
21.10.

Misijní neděle Na mši sv. v 9.30 by měl dorazit někdo z Kolína od 
Verbistů (misijní řád).

Čtvrtek
1.11.

Zpovědní den Od 8 do 18h možnost slavení svátosti smíření.

So – Ne
3. – 4.11.

Dušičkové pobožnosti Na jednotlivých hřbitovech naší farnosti.

Pondělí
5.11.

Svatohubertská mše ve Lstiboři S hudebním doprovodem.

Neděle
11.11.

Pouť v Rostoklatech Žehnání opraveného kostela. Hlavním celebrantem 
bude Mons. Dominik kardinál Duka.
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Pastorační aktivity v roce 2018/2019
Bratři a sestry, dovolte mi, abych Vám představil některé z pravidelných 

pastoračních aktivit v naší farnosti, které se v následujících týdnech znovu rozjedou. 

Výuka náboženství pro děti
Začal bych výukou náboženství dětí. První hodina bude ve středu 12. září. Časy 

zůstávají stejné, jako v loňském roce.

➢ předškoláci a 1. třída – St 13.00 - 13.45 – bude učit paní katechetka Jindra Junová
➢ 2. a 3. třída – St 14.00 - 14.45 – budu učit já
➢ 4. a 5. třída – St 15.00 - 15.45 – budu učit já
➢ II. stupeň – St 16.00 - 16.45 – budu učit já
➢ středoškoláci – první setkání ve středu 12. září v 17h. Tam se domluvíme, kdy bude 

výuka probíhat.

V úterý 11. září v 19h bude na faře setkání pro rodiče, jejichž děti budou chodit 
na náboženství. Zde si v krátkosti řekneme, jak bude výuka probíhat, co se bude probírat, 
apod. 

Jsem rád, že se v loňském roce počet dětí, které chodily na náboženství zhruba 
zdvojnásobil. Jsem také nesmírně rád, že docházka byla většinově velmi vysoká. Věřím, 
že v letošním roce budeme v nastaveném kurzu pokračovat. 

Chtěl bych znovu zdůraznit důležitost náboženského vzdělávání, které by mělo 
provázet celý život člověka. Jako samozřejmé beru, že pokud to jen trochu jde, tak dítě 
chodí na náboženství po celou dobu školní docházky. Pokud tomu tak je, je to pro mě velká 
výhoda, protože se pak příprava na přijetí svátostí může stát místem, kde nedoháníme 
základní náboženské vzdělání, ale můžeme se více zaměřit na život z víry. 

Byl bych skutečně rád, kdyby to, co se povedlo u prvního svatého přijímání (že 
děti chodily na náboženství a vedle toho se připravovaly na přijetí svátostí), bylo běžnou 
praxí také u svátosti biřmování. Prosím tedy, abychom vynakládali úsilí, aby děti ve 
vyšším věku nepřestávaly na náboženství chodit.

Ještě jednou bych rád vyjádřil radost z loňského roku – posun, který jsme loni 
společně udělali, hodnotím jako zázračně veliký!
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Náboženství pro dospělé
Jestliže ve vztahu k náboženství dětí jsem v loňském roce mohl prožívat velkou 

radost, u náboženství dospělých tomu bylo jinak. Je třeba, abychom si osvojili jako něco 
zcela přirozeného, že věřící křesťan se celoživotně vzdělává (mám na mysli ucelené 
vzdělávání, nikoli jednotlivé nahodilé přednášky na nějaké téma). Že to není nějaká 
nadstavba, ale že to přirozeně patří k prožívání křesťanského života!

Častokrát slýchám, že lidé na to nemají čas. Nechci to více rozebírat – protože to 
je opravdu na každém člověku, aby si upřímně odpověděl, jak je to pro něho důležité a do 
jaké míry na to skutečně čas mít nemůže. Jen bych se ale pozastavil u toho, že když přijde 
nějaký dospělý žádat o křest, tak víc než rok pravidelně chodí na setkání. Jak je to 
možné? Jak to, že on čas má?

Snažím se vycházet co nejvíce vstříc, a to především tím, že je možné si textové 
materiály k jednotlivým hodinám stahovat a přečíst někdy během týdne. Jen si 
spočítejme, kolik hodin strávíme u počítače čtením různých věcí. Kolik hodin strávíme 
čtením novin či jiných tiskovin. Opravdu se v týdnu nenajde čas na to, abych si přečetl 
jednu lekci?

Zvu tedy všechny dospělé na setkání v úterý 11. září ve 20h na faře. Zde bude 
možnost vyjádřit, který z cyklů byste chtěli sledovat (cyklus si již nyní můžete vybrat na 
mých osobních webových stránkách – www.masklen.webnode.cz – lišta IVN). Následně se 
společně se zájemci domluvíme na termínu, kdy bychom se jednou za měsíc scházeli (k 
doplnění informací, či položení otázek). Věřím, že se vytvoří více skupinek, které budou 
sledovat různé cykly a které se tedy také budou scházet v různé dny (počítám s tím, že 
jeden kurz se bude scházet také v neděli odpoledne).

I nadále zůstává ale také možnost chodit na náboženství pod vedením jáhna 
Jana Pečeného. Já jsem mu za jeho ochotu, věrnost a nasazení nesmírně vděčný. 
Náboženství pod jeho vedením se koná pravidelně třetí čtvrtek v měsíci po večerní mši 
svaté (od cca 19h).

Příprava na první svaté přijímání
Příprava bude probíhat podobným způsobem jako loni. Tedy vedle náboženství 

bude dítě chodit ještě na přípravu, a to v pátek odpoledne (součást PDO – druhý a čtvrtý 
pátek v měsíci od 16.30 do 17.30). Součástí přípravy na první svaté přijímání bude opět 
společné slavení pesachové večeře, účast v katedrále na Misse chrismatis, dva společné 
víkendy… Rodiče, jejichž dětí se příprava týká, přesný rozpis akcí dostanou na prvním 
setkání (v pátek 14. září).

http://www.masklen.webnode.cz/


Páteční dětská odpoledne (PDO)
V loňském roce jsme zahájili konání PDO. V tomto roce se v organizaci 

posouváme dál. Přihlásili se totiž farníci ochotní s pořádáním PDO pomoci. To znamená, 
že program jednotlivých pátků bude následující:
➢ První pátek v měsíci – nějaká tematická hra. Děti tak budou moci pozvat i své 

spolužáky. Toto setkání bude začínat vždy v 16h! Ze zkušenosti z loňského roku 
prosím, aby děti přicházely včas, protože jinak dochází k narušení probíhající hry.

➢ Druhý pátek v měsíci – rozdělení do skupinek (ministranti, divadelní kroužek, 
příprava na první svaté přijímání, schola)

➢ Třetí pátek v měsíci – společná katecheze a dílnička.
➢ Čtvrtý pátek v měsíci – rozdělení do skupinek (ministranti, divadelní kroužek, 

příprava na první svaté přijímání, schola)
➢ Pátý pátek v měsíci – pokud připadne na měsíc i pátý pátek, bude toto PDO věnováno 

výhradně hrám – deskové hry, ping-pong…

První PDO se bude konat 14. září (druhý pátek v měsíci). Připomínám, že PDO je 
doplňkem k výuce náboženství. A tak jedním ze smyslů PDO je vytvoření prostoru k tomu, 
aby děti vytvářely vzájemné vztahy (základ budoucího společenství). PDO jsou zaměřena 
primárně na děti prvního stupně. 

Druhý, třetí a čtvrtý pátek v měsíci budou mít následující program:
➢ 16.00 – 16.30 společná hra. Prosím rodiče, aby dítě přivedli včas na 16h, nebo pak až 

na 16.30. Děti, které budou přicházet postupně, budou přerušovat hru (bude jim třeba 
vysvětlovat pravidla, apod.), takže si hru nikdo neužije.

➢ 16.30 – 17.30 – skupinky či katecheze s dílničkou – viz další členění výše.
➢ 17.30 – 17.45 – krátká hra.
➢ 18.00 – cca 18.45 – mše sv. 

První svaté přijímání – mystagogická katecheze
V minulém roce jsme byli obdarováni početnou skupinou dětí, které začaly žít 

pravidelným svátostným životem (svátost smíření a svátost eucharistie). Již 
v předchozích letech jsem si kladl otázku, jak s dětmi pokračovat (např. co udělat, aby se 
děti učily hned od počátku často slavit svátost smíření). Po rozhovorech s některými rodiči 
jsem se rozhodl, že kromě PDO se budu snažit vyrazit s dětmi občas (cca jednou za měsíc 
až dva) na výlet, jehož součástí bude také možnost slavení svátosti smíření (bude to 
doporučované). Když jsem se díval do svého diáře, hned jsem zjistil, že to pro mě bude 
velmi obtížné, abych takový čas našel, ale budu se o to opravdu snažit.

Vždy dopředu, tedy skrze farní týdeník, budu informovat, kdy bychom takový 
společný výlet podnikli. Chci zdůraznit, že možnost výletu není jen pro ty, kteří se v loni 
připravovali na první svaté přijímání, ale že je pro všechny (i pro ty, kteří třeba ještě ke 
svátost smíření nechodí).

Ve farním týdeníku jsme již napsal první informace o možném prvním společném 
výletě – pondělí 3. září. Další plánovanou možností by byl víkend od 12. do 14. října. 
Tento víkend bude pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání, ale mohou 
se ho účastnit i jiné děti (na místě se rozdělíme v určitých částech programu na dvě 
skupiny).
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Společenství mládeže II. stupně
Protože nám zde vyrůstá nová generace, která dospěla do věku II. stupně školní 

docházky, rád bych se věnoval i jí. Tato věková skupina dětí bude mít setkání každý pátek 
po mši svaté. První setkání bude v pátek 7. září. Zde se domluvíme na obsahu těchto 
setkáních. Byl bych ale rád, aby tam bylo vždy nějaké témátko, společná modlitba a 
následně prostor k připravování nějakých věcí pro farnost či ke hře. 

Společenství manželů
V letošním roce bychom také rádi vytvořili společenství, ve kterém se mohou 

společně scházet manželé. Je to konkrétní nabídka jakéhosi doprovázení, společného 
zamýšlení se nad tím, jak evangelium uvádět do svého života, v jeho konkrétních 
situacích a nárocích. Pro mě osobně je to také jedinečná příležitost naslouchat manželům 
a rodičům, poznávat, čím opravdu žijí, co je trápí, a tak žít stále v úzkém spojení 
s realitou rodinného života dnešních dní.

První setkání bude v sobotu 29. září na faře. Zde bychom se domluvili, kdy a jak 
budou setkání probíhat. Jako nejvhodnější se mi jeví jedna sobota v měsíci a že se setkání 
budou konat u někoho doma (hostitelé se budou postupně střídat). Během setkání by 
zazněla katecheze na konkrétní téma týkající se rodinného života. Následně by byl 
prostor, aby každý připojil své zamyšlení a vše bude zakončeno společnou modlitbou (toto 
bych byl rád, kdyby trvalo cca hodinu až hodinu a půl). A následně by byl prostor k dalším 
rozhovorům.

Zveme všechny manžele do tohoto společenství. V případě velkého zájmu může 
hned na začátku vzniknout více takovýchto manželských společenství, která se budou 
scházet v čase, který jim vyhovuje. 

Modlitební společenství
Je třeba, aby různé naše aktivity stály na modlitbě. A to nejen modlitbě kněze, 

ale také modlitbě celého společenství. Jistě se budeme snažit na mnohé pamatovat při 
mši svaté či ve svých osobních modlitbách. Rád bych ale přeci jen, kdyby ve farnosti bylo 
zvláštní společenství, které by se scházelo ke společné modlitbě za pastorační činnost 
v naší farnosti. Obracím se především na starší farníky. Možná máte dojem, že současné 
farnosti už nemáte moc co dát. Možná vám dochází síly k tomu, abyste přiložili „ruku 
k dílu“. Ale nenechte se mýlit. Můžete přiložit sepnuté ruce k dílu a vytvářet jakési 
podhoubí veškeré naší činnosti. Obracím se tedy především na vás starší s naléhavou 
prosbou. Modlete se za pastorační úsilí naší farnosti. A pokud můžete, přicházejte se 
modlit společně. Ať v jednotlivých kostelích, nebo třeba přede mší svatou (byl bych rád, 
kdybychom se scházeli přede mší svatou ke společné modlitbě růžence). Zvlášť vás ale zvu 
ke společné modlitbě na faře, a to vždy ve čtvrtek v 15h. 

Další společenství
V naší farnosti jsou aktivní i další společenství. Ať už je to setkávání maminek 

s dětmi, nebo setkávání žen či ekumenické setkávání se Slovem života. Všem, kteří tato 
společenství vytvářejí a navštěvují, mockrát děkuji.
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Jak jsme prožily pár dnů v Novém Městě nad Metují 
Od 20. srpna do 23. srpna jsme byli na dovolené ještě s dalšími farníky. Jeli jsme společně 
se Strnadovými, Červenými a Přibylovými. Nechyběl ani Ondra Přikryl a otec Martin se 
synovcem Martinem a neteří Bárou. 

21. 8. se vydáváme na rozhlednu jménem Sendraž. Z rozhledny jsme seběhli do Pekla (jde 
o název chráněné krajinné oblasti Peklo s krásnou chatou, ale unavenou obsluhou). Užili 
jsme si po cestě spousty zábavy. Šli jsme mimo jiné i zkratkou pana faráře (delší, zato 
horší cesta) – úzká cestička mezi kopřivami. 

22. 8. jdeme na místo s názvem Zemská brána (údolí skal a Divoké Orlice). V Divoké 
Orlici jsme skákali po kamenech a hledali si cestu. Z této náročné cesty vyrážíme do 
kostela se skleněnou střechou v Neratově. Podle mamky jsme tam byli především kvůli 
výbornému obědu a pivu s názvem Prorok. Pokračovali jsme do suprového lanového 
parku. Někteří šli na dráhu s obtížností Junior, jiní na dospěláckou trasu. Nejvtipnější 
bylo, když pan farář lezl po laně jako opice hlavou dolů. Pár dětí překonalo obrovský 
strach. Viděli jsme i borce, kteří lanový most přeběhli po špičkách jako baletka. Jako 
oporu zbytku těla využívali pouze poslední články svých špinavých prstů.

23. 8. jsme navštívili zámek. Prohlídka byla vydařená. V parku ve voliéře jsme viděli 
papoušky, prošli jsme se přes zastřešený most, který navrhl Dušan Jurkovič (známý 
architekt) a po posilnění se pizzou jsme pluli na pramici po Metuji. Když jsme se vrátili 
zpět na chalupu, dali jsme si výborné palačinky od Patricie. Mezitím začalo pršet – to 
jsme dlouho nezažili. Ani tento den jsme nepřišli o mši svatou (jediný rozdíl byl v tom, že 
byla v chalupě a o půl hodiny kratší – to byl vtip :)).

A jestli chcete vše zažít na vlastní kůži, tak se příště přidejte (pokud nás Sklenářovi ještě 
někdy pozvou).

Linda, Magdalena a Petra Marhounovy
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Liturgické okénko – začátek eucharistické bohoslužby
Bratři a sestry, v minulém čísle farního časopisu jsme v liturgickém okénku 

dospěli k závěru bohoslužby slova. Dostáváme se tedy nyní k druhé podstatné části mše 
sv., totiž k eucharistické bohoslužbě. „Tok“ liturgie se jakoby přerušuje a nastává čas 
přípravy, a to dokonce čtveré přípravy naráz – připravuje se oltář, dary, kněz a lid. Je však 
dobré podotknout, že tato příprava není jakousi přestávkou ve slavení mše svaté, ale že se 
jedná o samostatný liturgický úkon. Samotná příprava je součástí liturgického slavení. 
Přičemž u této čtveré přípravy platí, že některé obřady jsou samostatné a některé se 
„překrývají“, protože patří k sobě.

Příprava oltáře
Jestliže hlavní pozornost byla v bohoslužbě slova upřena k ambónu (kazatelně), 

jako stolu slova, pak se nyní pozornost přesouvá k oltáři, druhému ústřednímu místu 
liturgického slavení. A toto místo nyní začíná být ke slavení připravováno. Na oltář se 
začínají přinášet věci, které jsou ke slavení potřeba (kalich, misál…). Do této chvíle by na 
oltáři nemělo nic být (na oltáři by správně neměly být ani svíce, ani květiny – to vše by 
mělo být v blízkosti oltáře, třeba před ním). Oltář totiž není stolem, kam se cokoli odkládá 
(jsou výjimky, ale ty necháme nyní stranou). Všeobecné pokyny k římskému misálu nám 
k této části říkají: „Především se připraví oltář neboli stůl Páně, který je středem celého 
slavení eucharistie. Umístí se na něm korporál, purifikatorium, misál a kalich“ (č. 73).

Příprava oltáře je samostatný liturgický úkon, kterému je vhodné věnovat 
pozornost. Bohužel se v praxi můžeme častokrát setkávat se dvěma nešvary. Ten první je, 
že přípravě oltáře není věnována pozornost, tedy že dochází k tomu, že kněz v tuto chvíli 
již přijímá dary… (ještě se k tomu dostaneme). Druhým nešvarem je, že se oltář 
připravuje dřív – buďto již přede mší svatou (rozprostře se korporál, připraví se kalich a 
další liturgické předměty), nebo že k přípravě dochází během bohoslužby slova (že dochází 
k rozkládání korporálu např. během přímluv). Všechny tyto přístupy ukazují, že přípravu 
oltáře nevnímáme jako liturgický úkon.

Jedná se o přípravu místa pro eucharistickou bohoslužbu. Můžeme říci, že je to 
příprava obětního prostoru. V knihách Písma svatého můžeme opakovaně číst o tom, že 
příprava prostoru k oběti je již počátkem samotné oběti, která je přinášena. Není tedy 
přípravou na následující činnost, ale je přípravou, která již souvisí s úkonem, je součástí 
obřadu. Nejedná se tedy jen o prosté dání věcí na oltář.



Příprava darů
Příprava darů zahrnuje několik úkonů. První z nich je přinášení darů: „Potom 

(rozuměj potom, co se připraví oltář) se přinášejí dary. Je chvályhodné, aby chléb a víno 
přinášeli věřící“. (Všeobecné pokyny…, č. 73). V článku se navíc hovoří také o možnosti 
přinášení finančních darů (v naší praxi tedy přinášení sbírky). Tato praxe navazuje na 
starodávnou tradici, kdy v tuto chvíli přinášeli věřící své dary, které poté správce farnosti 
rozdával potřebným.

Tento průvod vrátila do liturgie liturgická reforma II. vatikánského koncilu. Je 
zdůrazňováno, že dary mají přinášet věřící, protože tím vyjadřují svou spoluúčast na 
eucharistické oběti, kterou církev slaví. Je tedy nemožné, jako u mnoha dalších 
liturgických úkonů, aby dary přinášel někdo, kdo není pokřtěný.

Tím ale příprava darů nekončí. Když kněz převezme od věřících dary (před 
oltářem, nebo u sedes), přistupuje s nimi k oltáři, kde je skromným gestem „pozdvihne“, 
pokládá na korporál a pronáší nad nimi požehnání. Jedná se o velmi starodávné modlitby, 
které sahají až k židovské tradici berach (žehnacích modliteb) a které do obnovené 
liturgie byly vloženy na popud papeže Pavla VI. 

Tato žehnací modlitba je knězem pronášena v množném čísle (z tvé štědrosti jsme 
přijali…). Z toho je patrné, že kněz nepronáší tuto modlitbu sám za sebe, ale že jedná 
v zastoupení lidu. 

Před berachou pronesenou nad kalichem dochází ještě k přípravě eucharistického 
nápoje. Kněz, případně jáhen, smíchává vodu s vínem. Toto smíchání vody s vínem je 
věrným napodobováním Ježíšova konání. V Ježíšově době bylo totiž běžnou praxí, že víno 
se pilo smíchané s vodou. Kněz (či jáhen) během tohoto úkonu pronáší slova: „jako se tato 
voda spojuje s vínem, tak ať jsme spojeni s Božstvím věčného slova spojeného s naším 
lidstvím“. Znovu ji pronáší v množném čísle a vyjadřuje jí cíl našeho slavení – naše 
sjednocení s Kristem, totiž naše zbožštění.

Příprava kněze
K eucharistické bohoslužbě se připravuje také kněz. Všeobecné pokyny 

k římskému misálu k tomu říkají: „Potom si kněz na straně oltáře umývá ruce. Tímto 
obřadem se vyjadřuje touha po vnitřní očistě“ (č. 76). Jedná se tedy primárně o gesto 
symbolické. Během tohoto úkonu se kněz modlí „smyj ze mě, Bože, mou nepravost a očist 
mě od mého hříchu“. Jedná se o jedinou modlitbu z těch, které kněz v této části mše svaté 
pronáší, která je v první osobě jednotného čísla. Kněz se zde modlí sám za sebe. 

Příprava lidu
Po celou dobu těchto úkonů se připravuje také lid, a to trojím způsobem – 

postojem těla (sezení), zpěvem a dialogy s knězem. Všeobecné pokyny k římskému misálu 
např. říkají: „Průvod, ve kterém se tyto dary přinášejí, je provázen zpěvem k přípravě 
darů; zpěv má trvat aspoň tak dlouho, dokud se dary neuloží na oltář.“ (č. 74).

Tento článek zdůrazňuje, že lid se k eucharistické bohoslužbě připravuje 
především svým zpěvem, nikoli tedy svou osobní soustředěnou modlitbou. V již citovaném 
článku se ještě říká: „O způsobu, jakým se tento zpěv zpívá, platí totéž, co o vstupním 
zpěvu“. Tedy tento zpěv není samostatným úkonem, ale pomáhá člověku se připojit 
k tomu, co se koná. Je tedy vhodné docenit význam zpěvu při liturgii.

Tento zpěv může zaznívat jen při přinášení darů (konání sbírky a průvodu), 
anebo může pokračovat i při úkonech kněze u oltáře. Jako nejideálnější se mi jeví, když 
zpěv doprovází sbírku a přinášení darů (alespoň nebudou mít lidi tendenci se v danou 
chvíli bavit) a zároveň pak kněz nahlas pronáší ony žehnací modlitby.
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Modlitba nad dary
Přípravná část eucharistické bohoslužby je zakončena výzvou – modlete se, bratři 

a sestry… a modlitbou nad dary. Tato modlitba nás ale zároveň otevírá tomu, co bude 
následovat. Vztahuje se již také k eucharistické modlitbě – je přípravou na ni. Tato 
modlitba, v níž děkujeme za přijaté dary, otevírá naše srdce díkůvzdání. 

Závěr
Můžeme si všimnout, že když dochází k okuřování, jsou v tuto chvíli okuřovány 

právě tyto čtyři skutečnosti – oltář, dary, kněz a lid. I to ukazuje důležitost jednotlivých 
úkonů. Uvědomujme si tedy, že tento okamžik není nějakým intermezzem (časem, kdy 
mohu se sousedem prohodit pár slov), ale že je samostatným a významným liturgickým 
úkonem, že je součástí přinášené oběti. 

Knižní putování aneb kam se dá zabloudit…
Jeden čas jsem hodně četla o výchově (holek i kluků – bezva knihy jsou Sourozenci bez 
rivality a Jak žít a nezbláznit se) a další knihy, které ze mne měly udělat superrodiče. 
Během rodičovství jsem používala nejdříve příručky, posléze intuici a selský rozum. 
Posledních pár let nacházím odpovědi ve vztahu s Bohem. První dítě je pokusný králík ve 
všech směrech. V některých situacích poznáme hned, že jsme šlápli vedle nebo se nám 
naopak něco podařilo. Ve většině případů však „odpověď“ dostaneme až za hodně dlouhou 
dobu. Během výchovy bloudíme, padáme a vstáváme. Hledáme pomoc u našich přátel, 
kteří však stejně jako vy ví, že vaše dítě (živý organismus) je jediněčné a bude na něj 
pravděpodobně fungovat jiná metoda než na jiného „téměř“ identického jedince.

I naše farnost je živý organismus, proměňující se v čase, v osobách, událostech. Všichni 
víme, že jsme první farností otce Martina. Víme, že hledá možnosti jak nás přivést, udržet 
a rozpohybovat na cestě k věčnosti. Víme, že nás má rád. My farníci jsme v různých 
vývojových fázích na cestě víry (od kojenců přes školáky, puberťáky i zralé věřící) a 
každému z nás se z logiky věci něco nelíbí a bouříme se proti tomu nebo to kvitujeme. 
Když nám naše děti neřeknou, co je trápí, žere, štve atd., nejsme schopni na jejich projevy 
adekvátně reagovat. A pokud reagujeme, tak se nám stane, že reagujeme špatně. 
Dostaneme se do soukolí, já jsem si myslel/a, že ty jsi si myslel/a… myslíme, ale nevíme. 
Když náš vztek, coby rodiče opadne, vyzýváme děti – tak se „doprčic“ ptejte, říkejte, co 
bychom měli vědět. 

Občas si připadám jako mimoň nebo člověk s poruchou autistického spektra (mj. jsem 
četla zajímavou knihu Zažehnutá jiskra od Kristine Barnett – příběh rodičů, kteří mají 
prvorozeného syna autistu a jak se s tím „poprali“). Nerozumím některým reakcím lidí 
kolem, některých věcí si vůbec nevšimnu,… Neumím ani řádně vyjádřit svoje myšlenky. 
Možná proto, že jich mám v hlavě právě moc a pletou se mi dohromady. 
Závěr? Věřím od začátku, že farnosti dostávají kněze takového, jakého potřebují. Nevím 
přesně, co nám má otec Martin ukázat, co nám má předat, naučit, ale pojďme si nadále 
navzájem nastavovat zrcadla.

PM
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Vážení a milí přátelé Domácího hospice Nablízku, 

dovolujeme si Vám zaslat několik aktuálních informací:

- Od 1. 6. 2018 má hospic novou ředitelku Bc. Bohumilu Urbanovou. Ing. Pavlína 
Furgaláková nadále pracuje pro Domácí hospic Nablízku především při získávání 
finančních prostředků na činnost a soustředí se na dokončení studia psychologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci.

- Na začátku letošního roku jsme otevřeli ambulanci paliativní medicíny v Lysé nad 
Labem, která je k dispozici nejen klientům domácího hospice, ale také nemocným, kteří 
potřebují speciální lékařské vyšetření např. k nastavení léčby bolesti a jiných příznaků 
spojených s nevyléčitelnou nemocí.

- V průběhu roku jsme jednali se zdravotními pojišťovnami o úhradě námi poskytované 
péče. Ačkoliv jsme úspěšně prošli předepsaným výběrovým řízením, všechny pojišťovny 
(kromě jedné) s námi odmítly smlouvu uzavřít. Podobně se vede většině domácích 
hospiců, které se snaží rozvíjet svou činnost v menších městech. Zůstáváme tak nadále 
odkázáni na granty, dotace od měst a obcí, sponzorské dary od firem a soukromých osob i 
na příspěvky od našich klientů (pokud to jejich sociální situace dovoluje).

- V současnosti pilně připravujeme nové kontaktní pracoviště v Lysé nad Labem, abychom 
mohli přijímat klienty v příjemném prostředí, měli vhodné zázemí pro zaměstnance, a 
mohli otevřít potřebnou půjčovnu pomůcek.

- Zájem o naši péči stále roste a s ním i naše potřeba rozšířit tým o další zdravotní sestry, 
fundraisera a další pracovníky a získat potřebné finanční prostředky na jejich mzdu. 
Pozitivní reakce na naši péči zvláště ze strany rodin našich klientů nás opakovaně ujišťují 
o smysluplnosti naší služby a motivují nás k vytrvalému překonávání překážek.

Přízeň Vás – našich přátel – je v tom pro nás nezbytnou pomocí. Pokud můžete, 
pomáhejte s námi i nadále, abychom mohli být nablízku těm, kteří nás potřebují.

Děkujeme!

Za tým Domácího hospice Nablízku 

Bc. Bohumila Urbanová
Ředitelka

Text byl redakčně upraven.

Domácí hospic Nablízku, z. ú.
Jahodová 1857
289 22 Lysá nad Labem
+ 420 605 260 214





Dědictví otců (a matek) v naší farnosti
V dnešním pokračování miniseriálu o drobných památkách v naší farnosti se 

zaměřím opět na jeden náhrobek, tentokrát u vstupu do kostela sv. Gotharda. Troufám si 
říci, že většina návštěvníků chrámu ho míjí bez výraznějšího povšimnutí, což je na škodu. 
Jedná se o tzv. kenotaf (tedy posmrtnou kamennou pamětní desku ve stylu náhrobku) 
českobrodského měšťana Řehoře Nemastila (1539–1614). Řehoř byl ve své době jedním 
z nejbohatších místních obyvatel.  Vlastnil několik domů, a především dvě velké 
zemědělské usedlosti na Pražském předměstí, v dnešních ulicích Palackého a Žižkova 
(čp. 146 a 153) a kromě toho jeho rodina obchodovala i s českobrodským pivem v okolních 
vsích. Toto postavení chtěl dát pochopitelně najevo osobní prestiží. Díky svému majetku 
mohl být pohřben přímo pod podlahou děkanského kostela sv. Gotharda – za takovéto 
místo se v minulosti platily až závratné částky – a tuto skutečnost ještě umocnil 
pořízením nákladného a mohutného kenotafu, který bude na očích všem lidem, 
přicházejícím do kostela. A to vlastně až dodnes.

Počátky rodu Řehoře Nemastila v Českém Brodě sahají až k roku 1432, kdy 
právovárečný dvůr na předměstí vlastnil Václav (Vaněk) zv. Mazánek a po něm jeho zeť 
Jakub Nemastil. Přiznám se, že jsem si Řehořovu osobu vybral pro tento článek záměrně 
i z jiného důvodu – Řehoř Nemastil je přes přeslici přímým předkem našich farníků 
z rodiny Přikrylovy. Ve farnosti tak máme opravdovou raritu, kdy do našeho kostela sv. 
Gotharda chodí jedna rodina kontinuálně už od dob husitských válek, takřka šest set let! 
Počítal-li jsem dobře, už 18 generací. A možná i déle, protože před tímto datem neexistují 
brodské městské knihy.
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Dovolím si v tomto směru přihřát si i „svoji“ 
polívčičku, snad to nebude působit příliš 
vychloubačně. Když jsme měli v červenci křtiny 
našeho malého Gotharda v bylanském kostele sv. 
Bartoloměje, mnoho farníků se nás ptalo – „Proč 
zrovna v Bylanech?“. Kromě toho, že jsme s Lenkou 
už nějaký ten rok bylanskými kostelníky, přiženil 
jsem se do rodiny, která se v Bylanech usadila 
v roce 1726, kdy se zde zakoupil Jakub Kopecký. Od 
té doby je rodina Kopeckých a jejich potomků spjata 
s místním kostelíkem a ten zase s jejich křty, 
svatbami a pohřby. Náš Gothard je už tak 
jedenáctou generací, přijímající svátosti právě zde. 
Jak jste už asi poznali, mám rád lokální 
patriotismus…

Víra je vlastně taková štafeta, kdy starší a 
postupně odcházející generace předává kolík 
generaci mladší – někde se kolík po cestě zakutálí, 
někde naopak rozhýří barvami. Dá se v tom vidět i 
obdoba apoštolské posloupnosti v malých církvích, 
tedy rodinách. A co vy – nemáte také nějaké malé 
soukromé „místo paměti“, jak tomu historici dnes 
s oblibou říkají, nebo nějakou zajímavou vzpomínku 
z křesťanského života z dětství? Nebojte se o nich 
napsat do příštího čísla FČASu. 

Vladimír J. Mrvík



Pokračování oprav kostela Nanebevzetí Panny Marie ve 
Lstiboři   v roce 2018

V návaznosti na opravy kostela, které byly zahájeny v listopadu 2011, jsou 
v letošním roce prováděny dílčí opravy ohradní zdi kolem kostela i rekonstrukce vjezdové 
brány a branky pro pěší. Zároveň bude provedena oprava pravého pilíře vjezdové brány, 
který je nebezpečně vychýlený ze své osy. Stav levého pilíře bude posouzen a podle 
potřeby bude opraven odpovídajícím způsobem. „Čepice“ pilířů budou prohlédnuty, 
demontovány a případně budou zhotoveny z kvalitního pískovce.

Oldřich Socha

Opravy v naší farnosti - poselství z přistoupimské báně
 

Farníci z různých částí naší farnosti si jistě mohou všimnout, že vesele 
pokračujeme v opravách našich objektů, především našich kostelů. V samotném farním 
kostele v Českém Brodě jsme se po dlouhé době konečně dočkali osazení zbylých vitráží. 
Zde je třeba poděkovat městu, které celou renovaci financuje. V posledních týdnech se 
také začalo s částečnou opravou střechy v Poříčanech. A minulý týden se dokončila 
oprava zvonice v Přistoupimi. Tato oprava byla také spojena s určitým historickým 
okamžikem. Protože jsme při opravě snesli a renovovali také kříž, došlo po více než 
dvaceti letech k otevření báně a prohlédnutí si "pokladu", který nám tam zanechali naši 
předkové. Vy do této báně můžete také nahlédnout, a to na našich farních stránkách, kde 
je obsah báně nafocený. Pochopitelně jsme příštím generacím s paní starostkou do báně 
sami něco přidali. 
Děkujeme všem, kteří finančně podporují opravy našich kostelů.

 R. D. Martin Sklenář
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Tříkrálová sbírka
Drazí farníci, v předchozích týdnech jsem byl informován o rozhodnutí Lenky 

Mrvíkové a Marcely Markové. Ty po několikaměsíčním uvažování celé rodiny dospěly 
k rozhodnutí, že nejsou schopny, především z důvodů rostoucích rodinných povinností a 
rostoucích nároků spojených s organizací Tříkrálové sbírky, nadále tuto sbírku v naší 
farnosti organizovat. I když je mi to velmi líto, jejich rozhodnutí přijímám a sám musím 
uznat, že mu rozumím. Upřímně jim mockrát děkuji za veškerý čas a energii, které do 
této služby farnosti, a jejím prostřednictvím potřebným, investovaly.

Tím se však dostáváme také do svízelné situace, protože je třeba urychleně 
sehnat někoho, kdo by se organizace Tříkrálové sbírky v naší farnosti ujal. Chci 
zdůraznit, že je třeba, aby se našel někdo, kdo si tříkrálovou sbírku vezme na starosti, 
s tím, že se počítá, že je vhodné, aby se obklopil lidmi, kteří mu s organizací pomohou 
(nemyslím tím, jen samotné koledování) – někdo by zajistil zapečetění kasiček, jiný jejich 
distribuci koledníkům, jiný vyplňování kartiček…

Lenka i Marcela vyjádřily, že jsou samozřejmě ochotné, dle jejich možností, 
pomoci. Prosím tedy, aby se ve farnosti našel někdo, kdo by si byl ochoten tuto organizaci 
vzít na starosti, a aby se mi co nejdříve přihlásil. Mockrát děkuji. 

R. D. Martin Sklenář
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